
Ćwiczenia dłoni czyli … zabawy logopedyczne  

Istnieje silny związek pomiędzy rozwojem motoryki dłoni a rozwojem mowy. Komunikacja językowa i 

motoryka precyzyjna, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz funkcja manipulacyjna dłoni pod 

kontrolą wzroku, to funkcje wyższych czynności mózgowych, które są ze sobą mocno powiązane. 

Wykształcenie prawidłowej funkcji dłoni umożliwia zatem i przyśpiesza rozwój mowy, bowiem mowa 

to ruchy precyzyjne narządów artykulacyjnych. Stymulacja dłoni pobudza w mózgu nie tylko ośrodek 

odpowiedzialny za dłonie, ale i ośrodek ruchowy mowy. Z powyższych przyczyn dla prawidłowego 

rozwoju mowy niezmiernie ważne są zabawy wykorzystujące dłonie i palce, czy też pozwolenie 

dziecku na samodzielne jedzenie pokarmu rękami. 

 Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje zabaw kształtujących zarówno sprawność manualną, jak 

i aparatu artykulacyjnego: 

1.Zabawy z wykorzystaniem materiałów sypkich dostępnych w domu (grochu, fasoli, ryżu, makaronu, 

kaszy): chwytanie w garść i przesypywanie, rysowanie po powierzchni palcem wskazującym  lub 

wszystkimi palcami, przesypywanie z pojemnika do pojemnika, poszukiwanie drobnych przedmiotów  

ukrytych w worku / misce z sypką substancją. 

2. Zabawy z wykorzystaniem materiałów przekształcalnych: plasteliny, ciastoliny,  modeliny  itp. - 

można zrobić samemu – bezpieczne dla dzieci (polecam na You Tube -   #mamawdomu  „Masy 

plastyczne z kuchennych składników bez boraxu i kleju”); ugniatanie, wałkowanie, wycinanie 

kształtów, odrywanie kawałków, toczenie wałków, kulek. 

3. Zgniatanie gazet w kulki – jedną ręką. Ugniatanie kul i rzucanie nimi do celu. 

4. Kartkowanie gazet i książek. Darcie gazet. 

5. Swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru: flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami. 

6. Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne rzeczy i otwory 

(można wykorzystać cienką sznurówkę i cedzak). 

7. Wieszanie ubranek dla lalek na sznurku - przyczepianie ich klamerkami do bielizny. 

8. Zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem przy stoliku odpowiedniej 

wysokości do wzrostu dziecka – na stojąco. 

9. Zamalowywanie ilustracji w książeczkach do malowania, kalkowanie obrazków, obrysowywanie 

szablonów. 

10. Wciskanie i wyjmowanie pinezek z tablicy korkowej.  

11. Zbieranie drobnych elementów (guzików, ziaren) - kciukiem i palcem wskazującym . 

12. Cięcie po narysowanych liniach. Wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej 

skomplikowanych kształtów z papieru. 

13. Wykonywanie drobnych ruchów palcami: spacerowanie palcami po stole, „paluszkowe zabawy” 

(np. „Idzie kominiarz po drabinie”), naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie rytmu padającego 

deszczu. 

14. Zwijanie palcami chusteczek i apaszek. 

15.Zabawy pacynkami. 



 


